โครงสรางของแบตเตอรี่
1. แบตเตอรี่แหง (Dry Cell)
วัตถุดิบที่ใชในการผสมเปนสารขัว้ บวก ไดแก
- แมงกานิส ไดออกไซด (Manganese Dioxide) ทําหนาที่ใหเกิด
กระแสไฟฟาขึ้น
- แอมโมเนียม คลอไรด (Ammonium Chloride) ทําใหกระแสไฟฟาที่
เกิดขึ้นมีความสวาง (ขาวนวล)
- เมอรควิ ริค คลอไรด (Mercuric Chloride) ทําหนาที่ปองกันไมใหแผน
สังกะสีเกิดการกัดกรอนเร็วเกินไป
- อะเซททีลีน แบล็ค (Acetylene Black) ทําหนาที่เพิ่มความดันและความ
เขมของกระแสไฟฟา
- แทงคารบอน (Carbon Rod) มีลักษณะเปนแทงกลม ทําหนาที่เปนขั้วบวก
- ซิงค คลอไรด (Zinc Chloride)
- ซิงค ออกไซด (Zinc Oxide)
- คารบอน แบล็ค (Carbon Black)
- กราไฟท (Graphite)

วัตถุดิบที่ใชเปนขั้วลบ คือ กระบอกสังกะสี ใชสังกะสีกอนมาทําการหลอมละลาย ผานเครื่องรีดใหเปนสังกะสีแผน นําไปผาน
เครื่องตัดใหไดสังกะสีตามขนาดที่ตองการ และนําไปปมใหขึ้นรูปเปนกระบอกสังกะสีใชเปนขั้วลบ
วัตถุดิบที่ใชในการประกอบเขาเปนกอนถานไฟฉาย ขึ้นอยูกับการเลือกใช
- ยางมะตอย (Asphalt) ทําหนาที่ปองกันการรั่วของกระแสไฟฟา
- แปงสาลี หรือ แปงมัน ผสมแลวมีลักษณะคลายกาว ทําหนาที่เปนตัวยึดใหกอนขั้วบวกติดแนนอยูกับกระบอกสังกะสี
- กระดาษ มีหลายประเภท เชน กระดาษเคลือบน้าํ ยาใชแทนแปง หรือกระดาษบาง กระดาษหนา ใชรองกนและปดกระบอกไฟ
ฉาย

เซลแบบแหง ไดแก
เซลแบบสังกะสี-อากาศ (Zinc Air
Cell) เปนเซลกระดุมที่มีรูให
อากาศเขาทีด่ า นลาง ซึง่ จะใช
ออกซิเจนในการออกซิไดซผง
สังกะสีผสมอัลคาไลนอิเลคทรอ
ไลทซึ่งเปนขั้วลบ
เซลแบบอัลคาไลนแมงกานีส
(Alkaline Manganese Cell)
ตัวถังทําจากเหล็ก ใชผงสังกะสี ทํา
ขั้วลบเพื่อเพิ่ม พื้นที่ผิว สวน
ขั้วบวกทําจาก แมงกานิสได
ออกไซดผสม โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซดซึ่งเปนอัลคาไลนอิเลคทรอไลท เหมาะสําหรับงานหนักที่ใชกระแสสูง
เซลแบบกระดุม (ฺButton Cell) ตัวเซลทํา
จากเหล็ก ชุบนิเกิ้ล ผิวหนาดานบนภายใน
เซลเปนทองแดง ขัว้ บวก ทําจากออกไซด
ของปรอทกับกราไฟท สวนขั้วลบใชผง
สังกะสี ผสมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด ใชใน
เครื่องคิดเลข นาฬิกาขอมือ อุปกรณ
ถายรูป
เซลแบบซิลเวอรออกไซด (Silver Oxide
Cell) มีโครงสรางเหมือนเซลกระดุมแบบ
ปรอท แตขั้วบวกทําจาก ออกไซดของเงิน
ใชในงานที่กระแสสูงๆ เชนอุปกรณที่มีตัวแสดงผลเปน LED
เซลแบบลิเธี่ยม (Lithium Cell) ขั้วลบเปนลิเธี่ยม ขั้วบวกเปนแมงกานีสไดออกไซดผสมกับซัลเฟอรไดออกไซดหรือไธโอนิลคลอ
ไรด ใชกับงานหนักที่ตองการแรงดันสูงกวาปกติ

2. แบตเตอรี่น้ํา (Storage Battery)
มีสวนประกอบคือเปลือกนอกซึ่งทําดวยพลาสติกหรือยางแข็ง ฝาครอบสวนบนของแบตเตอรี่ ขั้วของแบตเตอรี่ สะพานไฟ แผน
ธาตุบวก และแผนธาตุลบ แผนกั้นซึ่งทําจากไฟเบอรกลาสที่เจาะรูพรุน ปจจุบันแบตเตอรี่รถยนตมี2 แบบคือ แบบที่ตองคอย
ตรวจดูระดับน้าํ กรดในแบตเตอรี่ กับแบบทีไ่ มตอ งตรวจดูระดับน้าํ กรดเลยตลอดอายุการใชงาน

- แผนธาตุ (Plates) ในแบตเตอรีม่ ี 2 ชนิด คือ แผนธาตุบวก และแผนธาตุลบ แผนธาตุบวกทําจากตะกั่วเปอรออกไซด (PbO2)
และแผนธาตุลบทําจากตะกัว่ (Pb) วางเรียงสลับกัน จนเต็มพอดีในแตละเซลล แลวกั้นไมใหแตะกัน ดวยแผนกั้น
- แผนกั้น (Separaters) ทําหนาที่ปองกันไมใหแผนธาตุบวก และแผนธาตุลบแตะกัน ซึ่ง จะทําใหเกิดการลัดวงจรขึ้น ซึ่งแผนกั้นนี้
ทําจากไฟเบอรกลาสหรือยางแข็ง เจาะรูพรุนเพือ่ ใหนาํ้ กรด สามารถไหลถายเทไปมาได และมีขนาดความกวางยาวเทากับแผนธาตุ
บวกและแผนธาตุลบ
- น้ํากรดหรือน้ํายาอิเล็กโตรไลต (Electrolyte) น้ํากรดในแบตเตอรี่รถยนตเปนน้ํากรดกํามะถันเจือจางคือจะมีกรดกํามะถัน
(H2SO4) ประมาณ 38 เปอรเซ็นต ความถวงจําเพาะของน้ํากรด 1.260 - 1.280 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส น้าํ กรดในแบตเตอรี่
เปนตัวที่ทําใหแผนธาตุลบเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดกระแสไฟฟาและแรงเคลือนไฟฟ
่
าขึน้ มาได
- เซลล (Cell) คือชองที่บรรจุแผนธาตุบวก แผนธาตุลบ ที่วางสลับกัน กั้นดวยแผนกั้น แลวจุมในน้ํากรด ในชองหนึ่งจะมี
แรงเคลื่อนไฟฟา 2.1 โวลต ก็จะมีเซลล 6 เซลล และในแตละเซลลก็จะมีสวนบนเปนที่เติมน้ํากรดและมีฝาปดปองกันน้ํากรด
กระเด็นออกมา และที่ฝาปดก็จะมีรูระบายกาซไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีใหระบายออกไปได
- ฝาปดเซลล (Battery Cell Plug) หรือฝาปดชองเติมน้ํากรด ฝานี้จะมีรูระบายกาซไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายใน
แบตเตอรีใ่ หสามารถระบายออกไปได ถาไมมฝี าระบายนี้ เมือ่ เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีกา ซไฮโดรเจนจะไมสามารถระบายออกไปได ทําให
เกิดแรงดัน ดันจนแบตเตอรี่เกิดระเบิดขึ้นได

แบตเตอรีใ่ หมๆ ที่ยังไมมีน้ํากรด ที่ฝาปดจะมีกระดาษกาวปดไวเพื่อปองกันความชื้นเขาไปในแบตเตอรี่ ซึ่งจะทําใหแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ เมื่อเติมน้ํากรดเขาไปแลวทําการประจุไฟนํามาใชงาน กระดาษกาวที่ปดนี้จะตองแกะออกใหหมด เพื่อไมใหแบตเตอรี่
เกิดระเบิดขึ้นได
ที่มา : - แบตเตอรี่ (Battery) กับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ฝายมาตรการปองกันสวนสืบสวนและประมวลหลักฐาน
สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต สามิตสาร ปท่ี 5 ฉบับที่ 5 ก.ย.- ต.ค. 2542
- แบตเตอรี่ขอแนะนําตัวเองครับ สวาง ประกายรุงทอง

